Zápisnica
z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom
volebného obdobia 2014 – 2018,
konaného 10.04.2017 v zasadačke Obecného úradu Trnovec nad Váhom

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie:
a) voľba návrhovej komisie
b) určenie zapisovateľa
c) určenie overovateľov zápisnice
2. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
3. Obchodná verejná súťaž č. 1/2017 o najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv na predaj
nehnuteľného majetku obce Trnovec nad Váhom- vyhodnotenie súťaže ( pozemok s parc.
č. 399/1)
4. Obchodná verejná súťaž č. 2/2017 o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy za
účelom nájmu majetku obce Trnovec nad Váhom- vyhodnotenie súťaže (pozemok s parc.
č. 466/3 - výstavba telekomunikačného stožiaru)
5. Diskusia
6. Záver
23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom v súlade s ustanovením § 12 ods.
1 a § 13 ods. 4 písm. a) Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov otvoril a viedol starosta obce, Ing. Július Rábek. Privítal poslancov obecného
zastupiteľstva a ostatných prizvaných a prítomných.
Predsedajúci konštatoval, že je prítomných sedem poslancov z celkového počtu deväť.
Poslanec p. Jaroslav Čerhák sa zo zasadnutia obecného zastupiteľstva ospravedlnil. Poslanec p.
PaedDr. Imrich Suba, PhD. sa zasadnutia obecného zastupiteľstva zúčastnil neskôr. Zasadnutie
OZ bolo uznášaniaschopné vo všetkých bodoch programu.
Ing. Július Rábek predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, do ktorej určil poslancov Ing.
Petronelu Vižďákovú, Róberta Lánga a PaedDr. Ladislava Kosztanka. Predsedajúci požiadal
poslancov, či majú k zloženiu návrhovej komisie nejaké pripomienky, alebo pozmeňujúci návrh.
Poslanci žiadne pripomienky nepodali.
Hlasovanie o zložení návrhovej komisie:
Prezentácia: 7
Za: 7 (R. Láng, Ing. Hanzlík, E. Fülöpová, RNDr. Belovičová, PaedDr. Kosztanko, PaedDr. Suba,
PhD., Ing. Vižďáková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Na základe prevedeného hlasovania bola návrhová komisia jednohlasne schválená.

Za zapisovateľku bola určená Ing. Daša Pallerová. Za overovateľov zápisnice z 23. zasadnutia OZ
určil poslancov Ing. Jozefa Hanzlíka a Ing. Jaroslava Hlavatého.
Predsedajúci požiadal poslancov, či majú k programu rokovania pripomienky, prípadne žiadajú
doplniť program rokovania. Návrh na doplnenie programu nebol podaný.
Hlasovanie o návrhu programu ako celku:
Prezentácia: 7
Za: 7 (R. Láng, Ing. Hanzlík, E. Fülöpová, RNDr. Belovičová, PaedDr. Kosztanko, PaedDr. Suba,
PhD., Ing. Vižďáková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Program bol jednohlasne schválený a ďalší priebeh zasadnutia postupoval podľa neho.
Následne poslanci pristúpili k prerokovaniu schváleného programu rokovania obecného
zastupiteľstva.
Materiál č. 1
,, Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva“
Na úvod zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce, Ing. J. Rábek, prítomným
predniesol správu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva. Na 21. zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom, dňa 30.01.2017, bolo stavebnému oddeleniu uznesením
č. 193/2017 bod 1 písm. c) uložené zabezpečiť výber projektanta na vybudovanie požiarnej
zbrojnice. Zodpovednou osobou bol prednosta OcÚ Trnovec nad Váhom s termínom do
konca marca 2017, uviedol starosta obce a následne citoval prednostu úradu, ktorý k danej
správne podal plnenie uznesenia. Pri výbere projektanta na výstavbu hasičskej zbrojnice boli
podniknuté kroky v dvoch stupňoch. Prvým by bolo vysporiadanie pozemku pod plánovanou
prístupovou cestou na pozemku rodinného domu so súpisným číslom 330. V tomto kroku
boli realizované jednania s právnym poradenstvom ako aj s predpokladaným dedičom.
S predpokladaným dedičom je dohodnuté podanie žiadosti o otvorenie dedičského konania
na Okresnom súde v Galante, ktorý by sa mal danou záležitosťou zaoberať. Okresným súdom
by sa určil notár, ktorý by vysporiadal novonadobudnuté dedičstvo. Druhým krokom je
samostatná projektová dokumentácia. V tomto stupni bolo predbežné jednanie s Ing.
Piršelom z projektovej kancelárie Zonar s.r.o., ktorý zhodnotil výber lokality za vyhovujúci
a vypracoval predbežnú kalkuláciu rekonštrukcie kotolne na požiarnu zbrojnicu. Celkové
predpokladané náklady na základe ponuky sú 225.000,- EUR bez DPH na výstavbu zbrojnice
aj s príslušnou prístupovou cestou. Poslanec p. Ing. Hanzlík sa dotazoval, či je daná vec
reálna a na akú dlhú dobu sa vidí jej realizácia. Prednosta úradu mu odpovedal, že je to
reálne a teoreticky v mesiaci jún by mohol byť už hotový projekt. Počas rokovania tohto
bodu programu sa na 23. zasadnutie OZ dostavil poslanec p. PaedDr. Imrich Suba, PhD.
a počet poslancov bol osem.
Uznesenie je týmto naďalej v sledovaní. K správe o plnení uznesení neboli evidované žiadne
pripomienky, uvedené informácie k plneniu uznesení obecné zastupiteľstvo vzalo na
vedomie.

Materiál č. 2
,, Obchodná verejná súťaž č. 1/2017 o najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv na predaj
nehnuteľného majetku obce Trnovec nad Váhom- vyhodnotenie súťaže ( pozemok s parc. č.
399/1)“
Starosta obce, Ing. Rábek, na úvod rokovania daného bodu programu prítomných
informoval, že obecné zastupiteľstvo na svojom 22. zasadnutí dňa 06.03.2017 uznesením č.
206/2017 schválilo vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže č. 1/2017 spolu s podmienkami
a prílohami tejto súťaže. Predmetom tejto súťaže bol pozemok, parcela registra “C“ KN, p. č.
399/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 656 m2, v k. ú. Trnovec nad Váhom, evidovaný
na LV č. 1057. Obchodná verejná súťaž č. 1/2017 o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy
na predaj nehnuteľného majetku obce Trnovec nad Váhom bola oficiálne vyhlásená odo dňa
07.03.2017 do 03.04.2017. Do konca lehoty na predkladanie ponúk boli vyhlasovateľovi
súťaže doručené dva súťažné návrhy a to od p. J. Žilinského, bytom Trnovec nad Váhom 925
71, 231 a od p. T. Franka, bytom SNP 997/17, 924 01 Galanta. Komisia po preskúmaní
súťažných návrhov skonštatovala, že z hľadiska lehoty na predkladanie sú návrhy prípustné a
z hľadiska dodržania vyhlásených podmienok v obsahu predložených návrhov, vyhláseným
súťažným podmienkam predložené návrhy zodpovedajú. Komisia následne na svojom
zasadnutí vyhodnotila súťažné návrhy, prijala dané návrhy účastníkov a skonštatovala
úspešnosť Obchodnej verejnej súťaže č. 1/2017, uviedol starosta obce a pokračoval slovami,
že v zmysle podmienok danej súťaže a hlavného kritéria pre posudzovanie súťažných
návrhov, ktorým bola najvyššia ponúknutá kúpna cena za daný pozemok, súťažná komisia
schválila návrh účastníka p. J. Žilinského, ktorého návrh obsahoval vyššiu ponuku za
predmetnú nehnuteľnosť. Komisia na základe uvedeného schválila predaj nehnuteľného
majetku obce Trnovec nad Váhom, rozhodla uzatvoriť kúpnu zmluvu s víťazom súťaže a
zároveň odporučila OZ schváliť predaj nehnuteľnosti a uzatvoriť teda kúpnu zmluvu s
víťazom súťaže, p. Žilinským.
K uvedeným informáciám daného bodu programu poslanci OZ nevzniesli žiadne
pripomienky, s rozhodnutím súťažnej komisie súhlasili. Starosta obce následne poprosil
návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom
1. schvaľuje predaj nehnuteľnosti na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže č. 1/2017,
a to:
-

pozemok, parcela registra “C“ KN, p. č. 399/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere
656 m2 , v celosti,

v k. ú. Trnovec nad Váhom, evidovaný na LV č. 1057, v celkovej cene 19 024 eur,
kupujúcemu: Jozef Žilinský, rod. Žilinský, narod. 11.1.1987, rod. č. 870111/6853, bytom
Trnovec nad Váhom 925 71, č. d. 231, do výlučného vlastníctva, v podiele 1/1.
Prezentácia: 8
Za: 8 (R. Láng, Ing. Hanzlík, E. Fülöpová, RNDr. Belovičová, Ing. Hlavatý,
PaedDr. Kosztanko, PaedDr. Suba, PhD., Ing. Vižďáková)

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.
Materiál č. 3
,, Obchodná verejná súťaž č. 2/2017 o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy za
účelom nájmu majetku obce Trnovec nad Váhom- vyhodnotenie súťaže (pozemok s parc. č.
466/3 - výstavba telekomunikačného stožiaru)“
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva pokračoval dôvodovou správou o OVS č.
2/2017. Starosta obce uviedol, že Obec Trnovec nad Váhom obdržala žiadosť od spoločnosti
OTNS a.s. o stanovisko k prenájmu pozemku na telekomunikačný stožiar pre spoločnosť
SWAN. Žiadosť bola príslušnými komisiami pri OZ ako aj poslancami OZ vzatá na vedomie, a
obec po vykonanom prieskume u občanov dotknutých nehnuteľností súhlasila s prenájmom
pozemku za účelom vybudovania telekomunikačného stožiara. OcÚ následne začalo
s prípravami podkladov k vyhláseniu Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na
uzavretie nájomnej zmluvy za účelom nájmu majetku obce Trnovec nad Váhom. Minimálna
požadovaná výška nájomného bola stanovená vo výške 1400 eur ročne. Obecné
zastupiteľstvo na svojom 22. zasadnutí dňa 06.03.2017 uznesením č. 207/2017 schválilo
vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže č. 2/2017, zámer predaja, podmienky obchodnej
verejnej súťaže a návrh kúpnej zmluvy. Obchodná verejná súťaž č. 2/2017 o najvhodnejší
návrh na uzavretie nájomnej zmluvy za účelom nájmu majetku obce Trnovec nad Váhom
bola vyhlásená odo dňa 07.03.2017 do 03.04.2017. Predmetom obchodnej verejnej súťaže
bol teda nájom časti nehnuteľnosti - pozemku, ktorá je evidovaná Okresným úradom Šaľa,
katastrálnym odborom, zapísaná na LV č. 1057, v k. ú. Trnovec nad Váhom, obec: Trnovec
nad Váhom, okres: Šaľa, a to: parcela registra “C“ KN č. 466/3, druh pozemku: záhrady o
výmere 1 802 m2 , evidovaný na LV č. 1057 s tým, že predpokladaná výmera časti pozemku,
ktorá bude predmetom prenájmu, bude max. 49 m2 .
Obchodná verejná súťaž č. 2/2017 o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy za
účelom nájmu majetku obce Trnovec nad Váhom skončila dňa 03. apríla 2017. Avšak do
stanoveného termínu nebol podaný do súťaže žiadny návrh. Na základe toho komisia na
svojom zasadnutí spojenom s vyhodnotením Obchodnej verejnej súťaže č. 2/2017
skonštatovala neúspešnosť obchodnej verejnej súťaže a ukončenie súťaže týmto vzala na
vedomie.
K uvedeným informáciám daného bodu programu poslanci OZ nevzniesli žiadne pripomienky
a výsledok súťaže vzali na vedomie.
,,Diskusia“
Diskusiu 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, Ing. Rábek a poprosil
prítomných o vyjadrenie svojich podnetov.
Ako prvá sa so svojimi príspevkami do diskusie zapojila poslankyňa p. E. Fülöpová, ktorá
prítomných oboznámila s novinkami ohľadne pripravovaných podujatí Deň obce 2017
a podujatia ,,Vyčistime si svoju obec“, ktoré sa koná pri príležitosti Dňa Zeme. Poslankyňa
uviedla, že nastali menšie zmeny pri organizovaní tohtoročných obecných dní, ktoré sa budú
konať 01. júla 2017. Nakoľko oslovený spevák Lukáš Adamec oznámil, že v tento deň nebude
môcť so svojou kapelou vystúpiť, musela komisia riešiť hlavný hudobný program a osloviť iné

voľné skupiny, či spevákov. Následne boli obvolaní poslanci OZ, ktorí vybrali skupinu Vidiek.
Okrem skupiny Vidiek na obecných dňoch vystúpia so svojim programom aj deti ZŠ s MŠ,
víťazi Talentu 2017 a hudobná skupina M-rock. O spestrenie programu sa postará bubenícka
šou v podaní skupiny Campana batucada a na záver občanov čaká hudobná zábava, do tanca
budú hrať Harmathovci. Na podujatí Deň obce 2017 obec prichystá rôzne programy
a atrakcie aj pre deti, moderátorom celého podujatia bude ,,Binďo“. Sprievodný program
bude vinotéka pod záštitou p. Lánga, zhodnotila poslankyňa p. E. Fülöpová. Poslanci nemali
žiadne pripomienky k pripravovanému programu a uvedené informácie vzali na vedomie.
Poslankyňa následne pokračovala informáciami o akcii ,,Vyčistime si svoju obec“, ktorá sa
bude konať 22. apríla 2017 a oficiálne prítomných na toto podujatie pozvala. Poslanci
podané informácie o akcii vzali na vedomie. Po úvodných slovách poslankyňa a predsedníčka
komisie školstva, mládeže a kultúry predniesla svoj návrh a požiadala o doplnenie jedného
člena do komisie. P. Fülöpová za člena Komisie školstva mládeže a kultúry pri OZ navrhla
prednostu úradu, Mgr. Olivera Berecza. Obecné zastupiteľstvo s uvedeným návrhom
súhlasilo, starosta obce preto poprosil návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na
uznesenie.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom
1. schvaľuje doplnenie Komisie školstva, mládeže a kultúry Obecného zastupiteľstva
Trnovec nad Váhom o člena Mgr. Olivera Berecza.
Prezentácia: 8
Za: 8 (R. Láng, Ing. Hanzlík, E. Fülöpová, RNDr. Belovičová, Ing. Hlavatý, PaedDr.
Kosztanko, Ing. Vižďáková, PaedDr. Suba, PhD.)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.
Príspevok do diskusie podal poslanec p. Ing. Hlavatý, ktorý sa informoval ohľadom zvyšných
štyroch pozemkov nového stavebného obvodu a zároveň navrhol obecnému zastupiteľstvu
začať s ich jednotlivým predajom. Poslanci OZ návrh p. Ing. Hlavatého vzali na vedomie,
s návrhom súhlasili a skonštatovali, že vzhľadom na záujem zo strany verejnosti o kúpu
predmetných pozemkov by bolo vhodné vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž a dané
nehnuteľnosti skúsiť formou súťaže odpredať. Starosta obce preto poprosil návrhovú
komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom
1. ukladá na budúce zastupiteľstvo pripraviť podmienky obchodnej verejnej súťaže na
odpredaj ďalších pozemkov v novom stavebnom obvode. Podmienky prejednať
v jednotlivých komisiách OZ.

Prezentácia: 8
Za: 8 (R. Láng, Ing. Hanzlík, E. Fülöpová, RNDr. Belovičová, Ing. Hlavatý, PaedDr.
Kosztanko, Ing. Vižďáková, PaedDr. Suba, PhD.)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.
Poslankyňa Ing. Vižďáková sa informovala na nefungujúci kamerový systém, ktorý podľa jej
slov je nefunkčný, poškodený a je potrebné s tým niečo spraviť. Starosta obce na základe
uvedeného informoval o výzve vyhlásenej Ministerstvom vnútra SR na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality, ktorou by obec mohla získať potrebné
dotácie na obnovu kamerového systému v obci. Na diskusiu nadviazal poslanec PaedDr.
Suba, PhD., ktorý súhlasil s názorom Ing. Vižďákovej a apeloval na nutnosť rekonštrukcie
kamerového systému. Obec by sa podľa p. poslanca mala zapojiť do vyhlásenej výzvy.
Obecné zastupiteľstvo informácie vzalo na vedomie a skonštatovalo, že by obec mala
vyskúšať podať projekt na získanie finančných príspevkov, v prípade neúspechu by to obec
mala riešiť z vlastných zdrojov. Návrhová komisia uvedené zapracovala a predniesla svoj
návrh na uznesenie.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom
1. súhlasí so zapojením sa do výzvy na kamerový systém, ktorú vyhlásilo Ministerstvo
vnútra SR.
Prezentácia: 8
Za: 8 (R. Láng, Ing. Hanzlík, E. Fülöpová, RNDr. Belovičová, Ing. Hlavatý, PaedDr.
Kosztanko, Ing. Vižďáková, PaedDr. Suba, PhD.)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.
V diskusii pokračovala svojim príspevkom poslankyňa Ing. Vižďáková, ktorá poukázala na
nutnosť výmeny policajného auta za novšie a týmto navrhla pouvažovať nad odsúhlasením
a kúpou nového motorového vozidla pre Obecnú polície Trnovec nad Váhom. Obecné
zastupiteľstvo príspevok vzalo na vedomie a poprosilo návrhovú komisiu o zapracovanie
návrhu na uznesenie.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom
a) schvaľuje návrh na zakúpenie auta pre Obecnú políciu Trnovec nad Váhom
b) ukladá Komisii finančnej a podnikateľskej pri OZ v spolupráci s Obecnou políciou
Trnovec nad Váhom pripraviť ponuku na výber vozidla

Prezentácia: 8
Za: 8 (R. Láng, Ing. Hanzlík, E. Fülöpová, RNDr. Belovičová, Ing. Hlavatý, PaedDr.
Kosztanko, Ing. Vižďáková, PaedDr. Suba, PhD.)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.
Ďalším príspevkom bol dotaz poslankyne Ing. Vižďákovej na voľné miesto v obecnej polícii.
Podľa stanov by členov obecnej polície malo byť päť a miesto by bolo podľa nej vhodné
využiť počas dennej služby. Poslankyňa navrhla doplniť stav obecnej polície o ďalšieho člena,
ktorého práca by sa využila od ranných do poobedňajších hodín. Obecné zastupiteľstvo
návrh vzalo na vedomie, starosta obce požiadal návrhovú komisiu o spracovanie návrhu na
uznesenie.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom
1. navrhuje doplniť stav Obecnej polície Trnovec nad Váhom na 5 členov
Prezentácia: 8
Za: 8 (R. Láng, Ing. Hanzlík, E. Fülöpová, RNDr. Belovičová, Ing. Hlavatý, PaedDr.
Kosztanko, Ing. Vižďáková, PaedDr. Suba, PhD.)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.
Diskusia pokračovala príspevkom poslanca PaedDr. Subu, PhD., ktorý prítomných informoval
o neutíchajúcej „šikane“ zo strany polície ŽSR voči občanom prechádzajúcim cez železničné
priecestie. Situácia sa podľa neho nezmenila, príslušníci ŽSR neustále striehnu na ľudí,
zastavujú ich, správajú sa arogantne, miestnych šikanujú, mnohokrát aj deti i žiakov a z celej
situácie je zhrozený. Poslanec navrhol vyvolať rokovanie s kompetentnými ľuďmi ŽSR
v uvedenej veci, aby našich občanov toľko netrestali. Považuje za potrebné podať podnet
k tomu, aby sa zastavila neustála kontrola a šikana z ich strany. Zasadnutia zastupiteľstva sa
zúčastnili aj občania obce, ktorí majú vlastné skúsenosti s touto situáciou, sťažovali sa na
jednanie týchto príslušníkov polície a slová poslanca potvrdili. Na uvedenú problematiku
nadviazal poslanec p. PaedDr. Kosztanko, PhD., ktorý podčiarkol fakt, že nie obec, ale práve
ŽSR je povinná zabezpečiť bezproblémový a bezpečný prejazd chodcov cez koľajnice, mali by
k danej veci zodpovedne pristupovať a nájsť vhodné riešenie. Zároveň poukázal na problém
týkajúci sa dopravy. Navrhol presunutie dopravného značenia názvu obce na miesto pri
zákrute pred výjazdom do Trnovca, ako bolo tomu kedysi. Začiatok obce by bol teda od
daného miesta a celkovo by sa tým uzavrela aj doprava pre veľké vozidlá. Podľa slov p.
Kosztanka je stav životu nebezpečný a je potrebné porozmýšľať nad jeho riešením. Preto
navrhol posunúť dopravné značenie obce. Poslanci OZ dané návrhy vzali na vedomie a po
dôkladnej diskusii a rokovaní o spomínanej problematike poprosili návrhovú komisiu
o spracovanie návrhu na uznesenie v danej veci.

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom
1. navrhuje posunúť dopravné značenie názvu obce pred križovatku smer Šaľa- Trnovec
nad Váhom
Prezentácia: 8
Za: 8 (R. Láng, Ing. Hanzlík, E. Fülöpová, RNDr. Belovičová, Ing. Hlavatý, PaedDr.
Kosztanko, Ing. Vižďáková, PaedDr. Suba, PhD.)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom
1. navrhuje vyvolať rokovanie s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru ohľadne
prechodu občanov cez koľajisko z dôvodu sťažností občanov, ktoré odzneli na
zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Prezentácia: 8
Za: 8 (R. Láng, Ing. Hanzlík, E. Fülöpová, RNDr. Belovičová, Ing. Hlavatý, PaedDr.
Kosztanko, Ing. Vižďáková, PaedDr. Suba, PhD.)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.
Príspevok do diskusie bol podaný zo strany veliteľa DHZ Trnovec nad Váhom, p. Marčeka,
ktorý poukázal na chýbajúcu svetelnú signalizáciu železničného prechodu cez koľajnice,
nachádzajúceho sa pri vstupe do obce, pri firme Branko a.s. smerom do Šale. Stáva sa, že
svetelnú signalizáciu nie je poriadne vidieť z dôvodu zarastajúcich stromov a kríkov.
Vzhľadom k bezpečnosti ľudí prechádzajúcich vozidlami cez koľajnice by bolo potrebné
pouvažovať nad osadením svetelnej signalizácie na obidvoch stranách prechodu. Obecné
zastupiteľstvo príspevok vzalo na vedomie, s návrhom súhlasilo a starosta obce poprosil
návrhovú komisiu o vyjadrenie sa k návrhu na uznesenie.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom
1. navrhuje podať návrh na Železnice SR umiestniť semafor aj na ľavú stranu prechodu
smer Šaľa (priecestie pri Branku a.s. )
Prezentácia: 8
Za: 8 (R. Láng, Ing. Hanzlík, E. Fülöpová, RNDr. Belovičová, Ing. Hlavatý, PaedDr.
Kosztanko, Ing. Vižďáková, PaedDr. Suba, PhD.)

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.
Do diskusie sa ďalej zapojil poslanec p. Ing. Hanzlík, ktorý informoval prítomných
o dezolátnom stave obecného multifunkčného ihriska. Starosta obce uviedol, že obec
plánuje jeho rekonštrukciu. Momentálne je vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o
poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017, prostredníctvom
ktorej, ak by sa obec zapojila, by sa mohli získať finančné dotácie na rekonštrukciu. Obecné
zastupiteľstvo daný bod diskusie prerokovalo a skonštatovalo, že obec by mohla využiť šancu
a prihlásiť sa s projektom do vyhlásenej výzvy.
Návrhová komisia príspevok zapracovala a predniesla návrh na uznesenie.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom
1. schvaľuje zapojiť sa do výzvy na rekonštrukciu multifunkčných ihrísk.
Prezentácia: 8
Za: 8 (R. Láng, Ing. Hanzlík, E. Fülöpová, RNDr. Belovičová, Ing. Hlavatý, PaedDr.
Kosztanko, Ing. Vižďáková, PaedDr. Suba, PhD.)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.
Poslanec p. Ing. Hanzlík ďalej uviedol problematiku pitnej vody v budúcnosti a navrhol
rekonštruovať artézsku studňu v obci. Prednostom úradu mu bolo uvedené, že obec už
priebežne zisťovala možnosti rekonštrukcie studne, ale podľa zistených informácií je daná
záležitosť veľmi nákladná a bolo by potrebné spraviť nový vrt. Na tematiku nadviazali
poslanci OZ, ktorý návrh vzali na vedomie a navrhli porozmýšľať nad rekonštrukciou studne
do budúcna. Následne požiadali návrhovú komisiu o zapracovanie návrhu do uznesenia.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom
1. berie na vedomie príspevok ohľadne artézskej studne v centre obce a navrhuje
vykonať prieskum vo veci technickej a finančnej realizácie nového vrtu.
Prezentácia: 8
Za: 8 (R. Láng, Ing. Hanzlík, E. Fülöpová, RNDr. Belovičová, Ing. Hlavatý, PaedDr.
Kosztanko, Ing. Vižďáková, PaedDr. Suba, PhD.)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.

Podnetná diskusia 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom pokračovala
príspevkami poslanca p. Lánga, ktorý sa informoval na termín vypratania rodinného domu č.
330 pôvodnými majiteľmi a na situáciu ohľadne fungovania karanténnej stanice pre psy.
Starostom obce mu bolo uvedené, že o karanténnu stanicu sa stará združenie Zatúlané psíky
Šaľa v spolupráci s p. Bilkovou. P. Bilková však s touto prácou pravdepodobne končí a obec
dostala ponuku pokračovať v spolupráci prostredníctvom p. Réšoovej, ktorá ponúkla obci
pomocnú ruku vo veci starostlivosti o karanténnu stanicu. Ide o dočasné miesto pre zatúlané
psy, ktoré v karanténnej stanici zostávajú len určitú dobu. Ak by bol potvrdený záujem starať
sa o danú stanicu, obec by ho rada podporila, nakoľko to je pre obec prínosom. Situácia
ohľadne starostlivosti o karanténnu stanicu pre psy je teda v riešení, dodal starosta obce.
Ďalší podnet bol podaný zo strany občana obce, p. Tomašoviča, ktorý poukázal na nevhodné
parkovanie vozidiel pred vstupom na ihrisko. Dopravným značením je na danom mieste
zakázané stáť, no mnohí to podľa p. Tomašoviča nerešpektujú a parkujú na danom mieste so
svojimi vozidlami, čím veľakrát bránia prejazdu hasičského auta počas zásahu. Starosta obce
navrhol občanovi skúsiť danú situáciu riešiť cez obecnú políciu. V diskusii pokračovali
členovia DHZ Trnovec nad Váhom, ktorí sa dotazovali, či môžu rátať so začatím jednania vo
veci ohľadne vybudovania požiarnej zbrojnice. Starostom obce im bola podaná kladná
odpoveď a prísľub k začatiu konania v danej veci. Zároveň veliteľ DHZ, p. Marček, požiadal
starostu obce o uvoľňovanie prednostu úradu, Mgr. Berecza, ktorý je zástupcom veliteľa
DHZ, počas pracovnej doby na hlásené zásahy požiarov. Starosta obce v danej veci problém
nevidel a podľa jeho vyjadrení, ak je prednosta ochotný a vznikne taká situácia, navyše ak to
pomáha obci, nevidí v tom žiadny problém a zásahov v rámci pracovnej doby sa môže bez
problémov zúčastniť.
K záveru diskusie sa poslankyňa p. Fülöpová informovala na možnosť odstránenia živého
plota pri dome rod. Malinových a poslanec p. Ing. Hlavatý sa zaujímal v akom štádiu je
projekt dispozičného riešenia a celá situácia ohľadne budovy starej fary, ako aj projekt
revitalizácie centrálnej zóny obce. Poslanci nadviazali na príspevok p. Ing. Hlavatého a po
vzájomnej diskusii a rokovaní v uvedenej veci skonštatovali, že by všetky podnety a návrhy
ohľadne budovy starej fary mali byť riadne podchytené v uznesení. Starosta obce preto
poprosil návrhovú komisiu o ich zapracovanie a prednesenie návrhu na uznesenie.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom
1. schvaľuje vyhlásenie výberového konania na spracovanie projektovej dokumentácie
rekonštrukcie fary.
Termín: bezodkladne
Prezentácia: 8
Za: 8 (R. Láng, Ing. Hanzlík, E. Fülöpová, RNDr. Belovičová, Ing. Hlavatý, PaedDr.
Kosztanko, Ing. Vižďáková, PaedDr. Suba, PhD.)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.

Poslanci OZ v Trnovci nad Váhom na záver diskusie požiadali starostu obce, Ing. J. Rábeka,
o zabezpečenie výkonu všetkých prijatých uznesení zo zastupiteľstva.
Viac príspevkov v diskusii neodznelo, obecné zastupiteľstvo zobralo všetky podané diskusné
príspevky na vedomie.
Starosta obce následne poďakoval prítomným za účasť a ukončil 23. zasadnutie obecného
zastupiteľstva.

Zapísala: Ing. Daša Pallerová

V Trnovci nad Váhom, 11.04.2017

Overovatelia zápisnice:
Ing. Jozef Hanzlík

Ing. Jaroslav Hlavatý

Mgr. Oliver Berecz
Prednosta OcÚ

Ing. Július Rábek
starosta obce

